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 لتي یتم نشرھا للجمھور من خالل عمدة  تأكد من توفیر جمیع المعلومات ا
J.Christian Bollwage  ومدیر المدارسOlga Hugelmeyer. 

 توفیر معلومات دقیقة ومتسقة وشاملة حول تفشي الوباء بما في ذلك تعریفات الحالة 
.وخیارات العالج وتدابیر مكافحة العدوى ومتطلبات اإلبالغ

 غرس والحفاظ على ثقة الجمھور في المدارس وأنظمة الرعایة الصحیة العامة في المقاطعة 
.وقدرتھا على االستجابة وإدارة تفشي الوباء

 ضمان وجود آلیة فعالة إلدارة المعلومات بین قسم الصحة في مقاطعة االتحاد ، ووكاالت 
.االستجابة للطوارئ ، وشركاء النظام الصحي والمدارس

 المساھمة في الحفاظ على النظام ، وتقلیل الذعر والخوف العام ، وتسھیل االمتثال العام من 
.خالل توفیر معلومات دقیقة وسریعة وكاملة

 معالجة الشائعات ، وعدم الدقة ، والمفاھیم الخاطئة في أسرع وقت ممكن ، ومنع وصم 
.المجموعات المتضررة

COMMUNICATION GOALS



 أو مسؤول الصحة في / سیقوم قسم الصحة في مقاطعة یونیون و 
:مدینة إلیزابیث بما یلي

 تثقیف مقدمي الخدمات والمسؤولین الحكومیین والمدارس والمستجیبین 
للطوارئ حول الوباء والخطوات التي ینبغي علیھم اتخاذھا للتخطیط لتفشي 

.الوباء

 :تحت إشراف المشرف ، ستقوم إدارة المقاطعة بما یلي
 .تقییم احتیاجات المدارس

 تكثیف جھود التثقیف العام بشأن تفشي األوبئة والخطوات التي یمكن اتخاذھا 
یمكن نشر المعلومات عبر منشورات على موقع . للحد من التعرض للعدوى

الویب أو رسائل اآلباء أو الرسائل اإلخباریة المدرسیة ، نظام مراسالت 
Blackboard Connect.

 أو مسؤول الصحة في مدینة / التنسیق مع قسم الصحة المحلي بالمقاطعة و 
إلیزابیث ووزارة التعلیم في نیوجیرسي لتطویر الرسائل الصحیة الشائعة 

.والمواد التعلیمیة بلغات متعددة

COMMUNICATION PROTOCOLS



Centers for Disease Control (CDC) 
and Prevention - Coronavirus

https://www.cdc.gov/coronavirus/

CDC’s COVID-19 Website https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

CDC’s Latest Updates on COVID-
19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html

COVID-19 Symptoms https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

COVID-19 Prevention and 
Treatment

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-
treatment.html

NJ Department of Health (NJDOH) 
Coronavirus COVID-19 Website

https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml

NJDOH Information for 
Communities and General Public

https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml

NJDOH Information for Schools 
and Businesses

https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_schoolbusiness.shtml

CDC/NJDOH
RESOURCES FOR PARENTS AND FAMILIES

https://www.cdc.gov/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_schoolbusiness.shtml


مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا –
Coronavirus (CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/

CDC’s COVID-19 موقع الكتروني https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

CDC’s Latest Updates on COVID-
آخر تحدیث عن فیروس كورونا 19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html

COVID-19 األعراض https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

COVID-19 الوقایة والعالج https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-
treatment.html

قسم الصحة بوالیة نیو جیرسي على فیروس 
كورونا https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml

قسم المعلومات الصحیة في نیو جیرسي 
للمجتمعات والجمھور العام https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml

قسم المعلومات الصحیة في والیة نیو جیرسي 
للمدارس والشركات https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_schoolbusiness.shtml

CDC/NJDOH
موارد لآلباء واألسر

https://www.cdc.gov/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_schoolbusiness.shtml


NJDOH  ساعة 24خط ھاتف یعمل على مدار
للمساعدة 1-800-222-1222

مكتب اإلدارة الصحیة في مقاطعة یونیون https://ucnj.org/public-safety/office-of-health-management/

على فیروس كورونایونیونتحدیث مقیم مقاطعة  https://ucnj.org/press-releases/public-info/2020/02/28/union-county-residents-updated-
on-coronavirus-covid-19/

CDC  متى وكیف تغسل یدیك-ممارسات نظافة الیدین https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

CDC - متى وكیف تستخدم -ممارسات نظافة الیدین 
معقم الیدین في إعدادات المجتمع

https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-
sanitizer.html

CDC  - التدریب على غسل -ممارسات نظافة الیدین 
ty6rtd5dszzzzzzzy6gdالیدین والتعلیم

https://www.cdc.gov/handwashing/training-education.html

NCTSN– مساعدة طفلك على التأقلم مع مرض 
2019فیروس كورونا  (COVID-19)

https://www.epsnj.org/cms/lib/NJ01912667/Centricity/Domain/3176/Corona%20outbre
ak_factsheet_1.pdf

CDC/NJDOH
موارد لآلباء واألسر

https://ucnj.org/public-safety/office-of-health-management/
https://ucnj.org/press-releases/public-info/2020/02/28/union-county-residents-updated-on-coronavirus-covid-19/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/handwashing/training-education.html
https://www.epsnj.org/cms/lib/NJ01912667/Centricity/Domain/3176/Corona%20outbreak_factsheet_1.pdf


 ا  ً لی ا من (حا اًر ، ال توصي وزارة الصحة في نیوجیرسي بإغالق ) 20-12-3اعتب
مدارسنا بشكل استباقي

 ا إلغالق المدارس آثار سلبیة كبیرة على مجتمعن
 لعامة مع جمیع المدیرین بشكل متكرر  لیزابیث ا تجتمع اإلدارة المركزیة لمدرسة إ

ا بأمان لبقاء مفتوحً لتزوید المدارس بمعلومات حول كیفیة ا
 لعدید من العوامل المجتمعیة بعین االعتبار لعدم التوصیة بإغالق المدارس تم أخذ ا

EPS WORKING WITH NJDOH



 COVID-19وقد لوحظ أن األطفال ال یصابون بمرض خطیر من 
 اًال ألن بعض األطفال قد یتجمعون على أي حال في  ّ قد ال یكون إغالق المدارس فع

مواقع أخرى
 لعاملین في مجال الرعایة الصحیة ، إلى العمل لعدید من اآلباء ، مثل ا إذا . یحتاج ا

لعاملون األساسیون في المنزل مع األطفال ، فإنھ یتسبب في آثار  بقي ھؤالء ا
كبیرة على نظام الرعایة الصحیة والمؤسسات األخرى الضروریة لمجتمعنا للعمل

 لبقاء في المنزل مع مقدمي  إذا أغلقت المدارس ، فقد یضطر بعض األطفال إلى ا
لذین ھم أكثر عرضة للخطر رعایة بدیلین ، مثل كبار السن ، ا

 لیة األطفال في نشر ھذا المرض ال نعرف مدى فعا

COMMUNITY FACTORS



لتشاور مع وزارة نیوجیرسي بسبب حدث متعلق  ا بعد  یم باإلغالق  تعل ل ا بة مجلس  ل لة مطا في حا
یمیة للطالب  تعل تقدیم خدمات  ل لمنزلي  ا یم  تعل ل ا یم  تعل ل ا عامة ، فقد یستخدم مجلس  ل ا بالصحة 

ین لمسجل . "ا

NJDOE BULLETIN- MARCH 5, 2020
REQUIREMENTS TO IMPLEMENT A

HEALTH-RELATED SCHOOL CLOSURE



 لبند المذكور وسیشمل الخدمات  لتدریس المنزلي با یجب أن یسترشد توفیر خدمات ا
تلبیة  لتدریس عبر اإلنترنت أو أي وسیلة أخرى طورتھا المقاطعة ل المباشرة أو ا

.احتیاجات طالبھا
N.J.A.C. 6A:16-10.1

لعامة ویتمتعون بإمكانیة  أي یوم یتأثر فیھ الطالب باإلغالق المرتبط بالصحة ا
لتعلیم  ُحسب على أنھ یوم قدم فیھ مجلس ا لتعلیم المنزلي سی الوصول إلى خدمات ا

لعامة نحو امتثالھ لمتطلبات  ـ180مرافق المدارس ا ل ا  ً ا وفق یومً
N.J.A.C. 6A:16-10.1

HOME INSTRUCTION 6A:16-10.1



2225سیاسة مجلس اإلدارة  Equity Policy
 لتعلیم بنجاح كل طالب في كل مدرسة من مدارسنا وتحقیق  لیزابیث ل یلتزم مجلس إ

لكلیة  لمتمثلة في ضمان تخرج جمیع الطالب جاھزین لاللتحاق با تنا ا ل رسا
.والوظیفة والحیاة

 نحن نؤمن بأنھ من حق كل طالب أن یكون لدیھ تجربة تعلیمیة عادلة في نظامنا 
لعامة  لیزابیث ا المدرسي ، وأن نضمن أن جمیع الطالب یتخرجون من مدارس إ

 ً فیا وثقا  ً .على استعداد للنجاح في مجتمع محلي ووطني وعالمي متنوع عرقیا
 لتعلیمي جمیع طالبنا ومجتمعنا بأكملھ .یفید اإلنصاف ا

 ً إلى منھج دراسي عالي الجودة ودعم  ً عادال توفر المنطقة لكل طالب وصوال
.ومرافق تعلیمیة أخرى

 یجب أن توفر المنطقة مسارات متعددة للنجاح من أجل تلبیة احتیاجات الجسم 
لعالي لجمیع  لمتنوع ، وأن تشجع بنشاط وتتوقع اإلنجاز األكادیمي ا الطالبي ا

.الطالب

الوصول العادل إلى التعلیم لجمیع الطالب



Board Policy 6000/6000a لتعلیمات المدارة: نظریة العمل ا

 لتي  تعتمد نظریتنا في العمل على المعتقدات حول كیفیة تعلم األطفال ، والظروف ا
لتي تعزز االلتزام  لثقافة ا لتعلم بشكل أفضل ، والسیاسات وأنظمة اإلدارة وا تعزز ا

بالغین ل لعالي ل .واألداء ا
 دار ھي منھج دراسي  لمُ لتعلیم ا لعناصر األساسیة ل ا لنظریة العمل لدینا ، فإن ا ً وفق
لتطویر المھني حول المنھج الدراسي ، ونظام معلومات  شامل ومتسق للمنطقة ، وا
عایرة والمالئمة  لمُ لتدخالت ا لتكوینیة والختامیة ، وا لتقییمات ا الطالب الشامل ، وا

.بعنایة من قبل الطفل ، بواسطة المعلم ، حسب الموضوع ، والمدرسة

الوصول العادل إلى التعلیم لجمیع الطالب



 لیومیة الممارسات ا
 تشجیع نظافة الیدین

 مراقبة التغیب
 التواصل الروتیني مع الخبراء المحلیین واإلقلیمیین والوطنیین

 :المشاركة في المكالمات الجماعیة األسبوعیة مع
 البیت االبیض

 حاكم والیة نیو جیرسي فیل میرفي
 المونت ریبولیت. مفوض التعلیم في نیوجیرسي د

. مفوض الصحة في نیوجیرسي السیدة جودیث م Persichilli

خطة االستعداد المدرسي لمدارس إلیزابیث العامة



برامج وأنظمة مدارس إلیزابیث العامة



MAINTAINING SAFE SCHOOLS AND
GOOD HYGIENE PRACTICES

 أمناء الحفظ یقومون بتطھیر المدارس
 الفیروسات/ استخدام منتج أنظف جدید مع فعالیة أكبر للجراثیم 

 اھتمام خاص بنقاط اللمس

 لنظافة الشخصیة الجیدة ممارسة ا
 غسل الیدین الروتیني

 استخدام معقم الیدین عند عدم توفر الماء والصابون
 تغطیة السعال
 تغطیة العطس

 تجنب لمس العینین واألنف والفم بأید غیر مغسولة
 البقاء في المنزل عند المرض



تم تطویر خطة التأھب للمدارس العامة في إلیزابیث باستخدام خطة 
االستجابة الحالیة للوباء والمعلومات من مراكز مكافحة األمراض 

والوقایة منھا
(CDC) 

استراتیجیة مجتمع المدرسة



لیزابیث العامة لدعم التخفیف من حدة  إجراءات مدرسة إ
المجتمع

 لتجمعات الجماعیة  لمیدانیة إلى مواقع ا لمتنزھات والحفالت (تم تأجیل الرحالت ا ا
)الموسیقیة والساحات ، وما إلى ذلك

 لتي یتم تعریفھا على أنھا أقل من  لتجمعات المتوسطة والصغیرة ا مشارك ، 200ا
یتم تحدیدھا على أساس كل حالة على حدة ، مع مراعاة نوع النشاط والموقع 

لتباعد االجتماعي لقدرة على ا :وا
 تستمر كما ھو مخطط لھا) مثل حفل جمعیة الشرف الوطنیة(أنشطة على مستوى المدرسة 

 )مثل مدرسة تستضیف وجبة فطیرة(سیتم تأجیل األنشطة المجتمعیة 
 ا حسب الجدول الزمني دون وجود متفرجین كما  ستستمر األحداث الریاضیة في المضي قدًم

ھو مطلوب من قبل
NJSIAA



لتعلیمیة إعداد الطالب لزیادة استخدام الموارد ا

 لیة اآلن تا ل لعائالت اتخاذ اإلجراءات ا :یجب على ا
 .PowerSchool Parent Portalقم بإنشاء حساب 

یمكن العثور على إرشادات حول كیفیة إنشاء حساب في مدارس إلیزابیث العامة
Website: https://www.epsnj.org/Domain/3177

 تأكد من أن معلومات االتصال الخاصة بھم محدثة
 Microsoft Office Suiteقم بتنزیل نسختھم المجانیة 

على جھاز الطالب

https://www.epsnj.org/Domain/3177


لتعلم في المنزل لعامة بتمدید ا لیزابیث ا عد لمدرسة إ ُ لتعلیم اإللكتروني عن ب یسمح ا
ثناء حاالت اإلغالق الطارئة .والحفاظ على أمان الجمیع أ

لتقلیدیة للصفوف  لتعلیمیة ا لتعلم باستخدام الحزم ا لتعلم اإللكتروني عن بعد ھو ا ا
PK-2  لتقنیات اإللكترونیة للوصول إلى مناھج تعلیمیة محددة واالستفادة من ا

لتقلیدیة للصفوف  .12-9و8-3خارج الفصول الدراسیة ا

ا30إلى 14سیتم توفیر الدروس لكل طالب یتكون من المھام التي ستغطي  .یومً



لتأكد من نجاح طفلي  أطفالي في یوم / ماذا یمكنني أن أفعل ل
لتعلم عن بعد؟ ا

لتعلم وأنھ آمن لتأكد من أن طفلك یواصل ا لتعلم عن بعد ھو ا .ھدفنا األول مع ا

أطفالك مشاركتھا حول / مع عملیة جدیدة ، سیكون ھناك أشیاء كثیرة یمكن لطفلك 
لنجاح ا فرص للتحسین عندما نصبح أكثر درایة . تعلمھم وإظھار ا ستكون ھناك أیضً

عد ُ لتعلم اإللكتروني عن ب .بنظام ا

عندما یعود الطالب إلى المدرسة ، ستكون ھناك فرصة للطالب والمعلمین لمشاركة 
لتعلم اإللكتروني لتحدیات مع یوم ا لقوة وا .نقاط ا



لتي یحتاجون / كیف سیحصل طفلي  ا م اإللكتروني  تعل ل ا م  أطفالي على مھا
لمنزل؟ ا یھا في  ل إ

 أو تحمیلھا في / سیحصل المعلمون على دروس لطالبھم عبر الحزم و 
PowerSchool Unified Classroom

لتعلم للطالب، .وھو نظام إدارة ا

 قبل مغادرة مبنى المدرسة ، سیحصل الطالب على الموارد الالزمة إلكمال عملھم 
.في المنزل

 للغة اإلنجلیزیة  لذین یتعلمون ا لتعلیم الخاص مواد إضافیة/ سیتلقى الطالب ا .ا

 لتي تحتوي على مقاطع فیدیو أو وسائط أخرى . سیكون ھناك بعض الدروس ا
لكمبیوتر المحمول  سیعمل المعلمون مع الطالب لتنزیل ھذه المعلومات على جھاز ا

لیوم .الخاص بھم ، قبل مغادرتھم المدرسة لھذا ا



یة ل ا ت ل ا لمھارات  ا اول  ن ت ت تي  ل ا األنشطة  ذلك  بما في  لحزم  :ا

 یزیة  اإلنجل غة  ل ل ا ا20-فنون  ً یومی یقة  دق
 مبدأ األبجدیة
 الوعي الصوتي

 تنمیة اللغة الشفویة
 جاري الكتابة

 -القراءة الیومیة بصوت عال https://www.storylineonline.net/
 لریاضیات  ا20-ا ً یومی یقة  دق

 األرقام والعملیات العددیة
 الھندسة والقیاس

 علوم  ل ا20-ا ً یومی یقة  دق
 المالحظة والتصنیف

 بحت علمي
 التجارب/ كما سیتم توفیر حزمة من األنشطة 

 تجربة علمیة سھلة لألطفال 18 https://www.Youtube.com

 یة / موسیقى / فنون  دن ب یة  لكل أسبوع20-ترب یقة  دق
 ستكون الحزم ومواقع الویب متاحة لمجاالت التمثیل اإلبداعي والموسیقى والحركة

التعلم عن بعد لصف ما قبل الروضة

https://www.storylineonline.net/
https://www.youtube.com/


للغة ، تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة لعام ، ثنائي ا لتعلیم ا ا

 للغة  ا20-أدب فنون ا ً دقیقة یومی
 ا20-الریاضیات  دقیقة یومی

 لعلوم  ا20-ا ً دقیقة یومی
 ا20-الدراسات االجتماعیة  ً دقیقة یومی

 لبدنیة والمكتبة  لتربیة ا دقیقة لكل أسبوع20-الفن والموسیقى وا

التعلم عن بعد لصف الروضة



للغة ، تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة لعام ، ثنائي ا لتعلیم ا ا

 للغة  ا30-أدب فنون ا ً دقیقة یومی
 ا30-الریاضیات  دقیقة یومی

 لعلوم  ا30-ا ً دقیقة یومی
 ا30-الدراسات االجتماعیة  ً دقیقة یومی

 لبدنیة والمكتبة  لتربیة ا دقیقة لكل أسبوع30-الفن والموسیقى وا

التعلم عن بعد للصف األول



للغة ، تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة لعام ، ثنائي ا لتعلیم ا ا

 للغة  ا30-أدب فنون ا ً دقیقة یومی
 ا30-الریاضیات  دقیقة یومی

 لعلوم  ا30-ا ً دقیقة یومی
 ا30-الدراسات االجتماعیة  ً دقیقة یومی

 لبدنیة والمكتبة  لتربیة ا دقیقة لكل أسبوع30-الفن والموسیقى وا

التعلم عن بعد للصف الثاني



General Education, Bilingual, Special Education ICS

 Language Arts Literacy – 30-45 minutes daily
 Mathematics – 30-45 minutes daily
 Science – 30-45 minutes daily
 Social Studies – 30-45 minutes daily
 Art, Music, Physical Education/Health – 30-45 minutes per 

week

8-3التعلم عن بعد للصفوف 



(ESL) اإلنجلیزیة كلغة ثانیة
 - K-2الصفوف  دقیقة في األسبوع 30

 8-3الصفوف  - دقیقة في األسبوع30-45

لعالم لغات ا
 دقیقة في األسبوع30-) عند االقتضاء(8-3الصفوف 

ابتدائي
اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ولغات العالم



 لتعلیمي لما یلي :الجدول ا
 John E. Dwyer Technology Academy School 82

 Admiral William F. Halsey Health & Public Safety Academy School 83

12-9التعلم عن بعد للصفوف 

الوقت التعلیمي یوم 1A 
(Periods 1-4)

یوم 2A
(Periods 5-9)

یوم 1B
(Periods 1-4)

یوم 2B
(Periods 5-9)

9:00-9:45
Period 1 Period 5 Period 1 Period 5

9:45- 10:30
Period 2 Period 6 Period 2 Period 6

10:30 – 11:15
Period 3 Period 7 Period 3 Period 7

1:30 – 2:15
Period 4 Period 8 Period 4 Period 8

2:15 – 3:00
APEX/GRIP Period 9 APEX/GRIP Period 9

Periods = 45 Minutes

Presenter
Presentation Notes
All remaining HS



 لتعلیمي لما یلي :الجدول ا
 Alexander Hamilton Academy School 80
 Thomas Jefferson Academy School 84

 Thomas Edison Career & Technical Academy School 87
 EHS - Frank J Cicarell Academy School 89
 Bollwage Finance Academy School 90

GRADES 9-12 REMOTE LEARNING

الوقت التعلیمي یوم 1
(Periods 1-4)

یوم 2
(Periods 5-9)

یوم 1
(Periods 1-4)

یوم 2
(Periods 5-9)

9:00-9:45
Period 1 Period 5 Period 1 Period 5

9:45- 10:30
Period 2 Period 6 Period 2 Period 6

10:30 – 11:15
Period 3 Period 7 Period 3 Period 7

1:30 – 2:15
Period 4 Period 8 Period 4 Period 8

2:15 – 3:00
APEX/GRIP Period 9 APEX/GRIP Period 9

Periods = 45 Minutes

Presenter
Presentation Notes
All remaining HS



 المعین من قبل معلمیھم على أساس ) الدروس(یتوقع من الطالب إكمال الدرس 
.یومي

 لتعلم خارج مبنى المدرسة ولیس  لتعلم عن بعد اإللكترونیة تتعلق بتمدید ا یام ا أ
لتعلیم .إیقاف ا

 PowerSchoolسیدخل المعلمون درجات في 

 یام دراسیة إلكمال أي عمل تجمیل بعد تعیین العمل .سیحصل الطالب على خمسة أ

ما المدة التي یحتاج إلیھا األطفال إلكمال المھام في 
أیام التعلم عن بعد؟



 لیوم عبر ساعات العمل االفتراضیة سیتوفر المعلمون طوال ا
ا9:00-10:30 صباحً

و
مساءً 1:30-3:00

خالل ھذه الساعات ، سیتم الوصول إلى المعلمین من خالل االتصال عبر اإلنترنت 
لمناقشة وتصنیف عمل الطالب عبر  لتغذیة المرتدة وا وسیكونون متاحین ل

PowerSchool.

ا لجمیع المعلمین الموجودین في  ا سیكون متاحً ا معتمدً یرجى مالحظة أن مدرسً
.إجازة غیاب

كیف یمكننا العمل مع المعلم؟



التدریس
 لتدخل األدبي للطالب  K-2سیتم توفیر حزم ا

504الخدمات المتعلقة بـ 
 لعامة في بیئة تعلیمیة حیث ال یحضر الطالب في  لیزابیث ا لتدریس في مدارس إ خطة ا

لتدریبیة من خالل تطبیقات إدارة  الفصول الدراسیة ، ویقدم المعلم محتوى الدورة ا
الدورة ، وموارد الوسائط المتعددة ، واإلنترنت ، وعقد المؤتمرات عبر الھاتف ، 

ئل األخرى التي سیحافظ علیھا المنسقون وفیما یلي تفاصیل ھذه الخدمات لبدا :وا

 .504لدى جمیع المعلمین قائمة بأماكن إقامة كل طالب تحت تصنیف 
 طالب مع المعلمین إذا كانت ھناك حاجة إلى أي مساعدة لتقدیم 504سیتابع مدراء الحاالت لـ 

.التسھیالت المطلوبة
 ا لجمیع الطالب الـ  لمعالجة العالج المھني والعالج الطبیعي504سیوفر مستشفى ترینیتاس حزًم

 .الخدمات التي ال تقدم خارج إطار المدرسة ألن منطقة المدرسة مغلقة
 المساعدون الشخصیون1: 1

 FMأنظمة 
 األجھزة المساعدة/ التكنولوجیا 

استمراریة الخدمات



 االستمرار في تزوید الطالب بتسجیالت الوصول األسبوعیة عبر منصة على 
اإلنترنت

 استمر في مراقبة األداء األكادیمي للطالب
 لتدخل عبر منصة على اإلنترنت تقدیم استراتیجیات ا

 لعاطفي االجتماعي"توفیر وحدات  لتعلم ا ا" ا ً . وتقدیمھا عبر دروس مسجلة مسبق
:تشمل الدروس
 اإلدارة الذاتیة
 تنظیم العاطفة
 عقلیة النمو

 عملیة للطالب لالتصال في حاالت األزمات
 "دلیل موارد المجتمع"ضمان وصول جمیع اآلباء إلى 

خدمات الصحة العقلیة
8-3الصفوف 



 االستمرار في تزوید الطالب بتسجیالت الوصول األسبوعیة عبر منصة على 
)عند االقتضاء(اإلنترنت 

 استمر في مراقبة األداء األكادیمي للطالب
 APEXبما في ذلك الوصول إلى 

 متطلبات التخرج
 لتدخل عبر منصة على اإلنترنت تقدیم استراتیجیات ا

 لكلیة لتسلیم لاللتحاق با الحفاظ على جدول ا
 عملیة للطالب لالتصال في حاالت األزمات

 "دلیل موارد المجتمع"ضمان وصول جمیع اآلباء إلى 

خدمات الصحة العقلیة
9 – الصفوف 12



لتعلیمات عن بعد للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة من الحزم والموارد عبر  تتكون ا
لفردیة الخاصة بھم لتعلیم ا .اإلنترنت بناءً على احتیاجات خطة ا

(IEP)
لفردیة لبرامج ا :فیما یلي وصف با

توفیر تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة 
للطالب ذوي اإلعاقة



لتمھیدي الصف ا
:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي-للمعاقین 

 للغة اإلنجلیزیة تالیة: فنون ا ل حزمة تتضمن أنشطة تتناول المھارات ا
 مبدأ األبجدیة
 الوعي الصوتي

 تنمیة اللغة الشفویة
 جاري الكتابة

 -القراءة الیومیة بصوت عال https://www.storylineonline.net/
 تالیة: الریاضیات ل :حزمة تتضمن األنشطة التي تتناول المھارات ا

 األرقام والعملیات العددیة
 الھندسة والقیاس

 لعلوم تالیة: ا ل الحزم بما في ذلك األنشطة التي تتناول المھارات ا
 المالحظة والتصنیف

 بحت علمي
 التجارب/ كما سیتم توفیر حزمة من األنشطة 

 تجربة علمیة سھلة لألطفال 18 https://www.Youtube.com

 لبدنیة / الموسیقى / الفن  لتربیة ا ستكون الحزم ومواقع الویب متاحة لمعالجة مجاالت -ا
لتمثیل اإلبداعي والموسیقى والحركة .ا

توفیر تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة 
للطالب ذوي اإلعاقة

https://www.storylineonline.net/


:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي لتوحد   (Pk-5)ا
 للغة االنجلیزیة فنون ا

 -القراءة الیومیة بصوت عال https://www.storylineonline.net/
 الریاضیات

 لتالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink*

لتوحد  :سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي-) 12-6(ا
 للغة االنجلیزیة  فنون ا

 الریاضیات
 لتالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي لتطبیق ا .سیتم استخدام ا

ReThink*

لتعلیم المناسب لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات  توفیر ا
الصلة للطالب ذوي اإلعاقة

https://www.storylineonline.net/


LLD- M (Grades 1-5) – :سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي
 للغة االنجلیزیة فنون ا

 الریاضیات
 علوم

 الدراسات االجتماعیة
 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا

 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink*

LLD- M (Grades 6-8) – لتعلم اإللكتروني من خالل سیتمكن كل طالب من الوصول إلى ا
Unified Classroom :الذي یتكون من مھام لما یلي

 للغة االنجلیزیة فنون ا
 الریاضیات

 علوم
 الدراسات االجتماعیة

 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا
 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا

ReThink* 

لتعلیم المناسب لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات  توفیر ا
الصلة للطالب ذوي اإلعاقة



LLD-M (Grades 9-12)  لتعلم اإللكتروني من سیتمكن كل طالب من الوصول إلى ا
خالل Unified Classroom :الذي یتكون من مھام لما یلي

 للغة اإلنجلیزیة  لفردیة(فنون ا لتعلیمیة ا )سیتم توفیر حزم إضافیة لمعالجة خطتھم ا
 الریاضیات

 علوم
 الدراسات االجتماعیة

 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا
 لتالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي لتطبیق ا .سیتم استخدام ا

ReThink* 

لتعلیم المناسب لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات  توفیر ا
الصلة للطالب ذوي اإلعاقة



:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي LLD-S (Grades 1-8) 
 للغة اإلنجلیزیة فنون ا

 الریاضیات
 علوم

 الدراسات االجتماعیة
 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا

 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink* 

:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي LLD-S (Grades 9-12) 
 للغة اإلنجلیزیة فنون ا

 الریاضیات
 علوم

 الدراسات االجتماعیة
 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا

 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink* 

لتعلیم المناسب لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات  توفیر ا
الصلة للطالب ذوي اإلعاقة



:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي MD (Grades 1-8) 
 للغة اإلنجلیزیة فنون ا

 الریاضیات
 علوم

 الدراسات االجتماعیة
 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا

 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink* 

:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي MD (Grades 9-12) 
 للغة اإلنجلیزیة فنون ا

 الریاضیات
 علوم

 الدراسات االجتماعیة
 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا

 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink* 

لتعلیم المناسب لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات  توفیر ا
الصلة للطالب ذوي اإلعاقة



:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي MC (Grades 1-8) 
 للغة اإلنجلیزیة فنون ا

 الریاضیات
 علوم

 الدراسات االجتماعیة
 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا

 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink*

:سیتم توفیر الحزم لكل طالب یتكون من مھام لما یلي MC (Grades 9-12) 
 للغة اإلنجلیزیة فنون ا

 الریاضیات
 علوم

 الدراسات االجتماعیة
 لبدنیة لتربیة ا الفن والموسیقى وا

 تالي كأداة رقمیة لتعلم الطالب الفردي ل لتطبیق ا .سیتم استخدام ا
ReThink*

لتعلیم المناسب لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات  توفیر ا
الصلة للطالب ذوي اإلعاقة



 سیقوم مستشفى ترینیتاس بتوفیر الحزم لجمیع الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة 
لمعالجة العالج المھني والعالج الطبیعي

 لتالي الستخدامھ في خدمات الكالم لتطبیق ا .ستصاحب الحزم ا
Rethink

الخدمات ذات الصلة



لعامة وجبات ثابتة على  لیزابیث ا لتغذیة في مدارس إ سیطلب قسم خدمات األغذیة وا
ا والذي  ا أو مخفضً ً لذین یحصلون علیھ مجان لغداء لطالبنا ا الرف لضمان اإلفطار وا

ا 21763یبلغ عدد سكانھ  ً لب ).٪74.8(طا

.ستقوم المنطقة بتخزین المخزون في مستودع المقاطعة

لیزابیث لتحدید نقاط  سنعمل مع وزارة الزراعة األمریكیة ، مسؤولي مدینة إ
لتوزیع .ا

لتغذیة المدرسیة للطالب المؤھلین توفیر مزایا أو خدمات ا



ا نشر المعلومات الرسمیة على موقع المدینة  تحت األخبار واإلعالنات على (سیتم أیضً
لتواصل االجتماعي ذات / وموقع المدرسة و ) الصفحة الرئیسیة أو حسابات وسائل ا

:الصلة
www.el izabethnj .org (under news and announcements on the homepage)

www.epsnj .org

C ity  o f  E l izabeth  ث ی ب زا ی ل إ ة  ن ی د م E l izabeth Publ ic  Schools مة  ا ع ل ا ث  ی ب زا ی ل إ مدارس 
Facebook:  @Ci tyOfEl izabethNJCityHal l Facebook:  @epsnj

@MayorBol lwage Twit ter :      @epsBOARD
Twit ter :  @MayorBol lwage Instagram:@el izabethpubl icschools

@CityofEl izabeth
Instagram:@CityofEl izabeth

@MayorBol lwage

كیف یمكنني البقاء على اطالع

http://www.elizabethnj.org/
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